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KẾ HOẠCH 

Tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc 

phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020   

 
 

Căn cứ Quyết định số: 105/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về phong trào thi đua “Toàn dân tham 

gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn tỉnh Lào 

Cai. Để đánh giá đúng thực chất, toàn diện công tác triển khai thực hiện phong 

trào thi đua giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra các chủ trương, biện pháp nâng cao 

hiệu quả phong trào thi đua trong thời gian tiếp theo; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào 

Cai ban hành kế hoạch tổng kết với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình, kết quả tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua 

“Toàn dân tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020; làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế, 

vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời đề ra phương hướng, 

nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tiếp theo. 

2. Biểu dương, khen thưởng, nhân rộng cách làm hay, sáng tạo của các tập 

thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào, tạo khí thế thi đua sôi nổi, nâng 

cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với xây dựng củng 

cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.  

3. Việc tổng kết phải được tiến hành từ cơ sở, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh 

phô trương, hình thức. 

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT 

1. Đánh giá toàn diện kết quả triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Toàn 

dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016 - 2020. Tập trung vào các nội dung sau: 

1.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai phong trào thi đua 

1.2. Kết quả thực hiện các nội dung phong trào thi đua 

- Công tác tuyên truyền pháp luật; 

- Công tác xây dựng, nhân rộng các mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an 

ninh, trật tự; 

- Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 

- Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; 
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- Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn 

cơ sở; 

- Kết quả thực hiện các chương trình phối hợp giữa lực lượng Công an và 

các ngành, đoàn thể; 

- Công tác xã hội từ thiện, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây 

dựng nông thôn mới; 

- Kết quả thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao; 

- Kết quả thực hiện tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà trường “An toàn về an ninh, trật tự” theo Hướng dẫn số 688/HD - CAT ngày 

15/5/2014 của Công an tỉnh và đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc. 

1.3. Tồn tại, hạn chế; nguyên nhân, bài học kinh nghiệm 

1.4. Kiến nghị, đề xuất 

1.5. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tiếp theo 

        2. Báo cáo tham luận tại Hội nghị tổng kết cấp tỉnh: Các cơ quan, đơn vị 

tham luận tại Hội nghị, cụ thể như sau: 

2.1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Một số kinh nghiệm trong công tác triển khai 

thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, 

an ninh vững chắc” gắn với triển khai phong trào thi đua do đơn vị phát động. 

2.2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai: Vai trò của 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong triển khai thực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu 

dân cư” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

2.3. Hội Cựu chiến binh tỉnh: Kết quả triển khai công tác phối hợp với lực 

lượng Công an trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, hội viên tích cực tham gia 

phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc. 

2.4. Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai: Những thuận lợi, khó khăn trong 

triển khai phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc 

phòng, an ninh vững chắc” trên địa bàn thành phố Lào Cai. 

2.5. Ủy ban nhân dân huyện Si Ma Cai: Một số bài học kinh nghiệm về phát 

huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

2.6. Công an huyện Bảo Yên: Kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng, 

nhân rộng mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự ở địa bàn giáp ranh. 

2.7. Phòng An ninh đối nội, Công an tỉnh: Một số kinh nghiêm trong công 

tác tranh thủ, phát huy vai trò người uy tín, chức sắc tham gia công tác đảm bảo 

an ninh, trật tự tại cơ sở 
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2.8. Công ty Hóa chất Mỏ Tây Bắc: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận 

động cán bộ, công nhân viên, người lao động tích cực tham gia phòng ngừa, đấu 

tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xây dựng cơ quan “an toàn về an ninh, 

trật tự”. 

2.9. Trường Cao đẳng Lào Cai: Kết quả triển khai mô hình cụm an ninh liên 

kết góp phần đảm bảo an ninh, trật tự trong nhà trường. 

III. PHƯƠNG PHÁP TỔNG KẾT 

1. Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi 

đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” 

giai đoạn 2016 - 2020 (dự kiến tháng 12/2020). 

2. Cấp huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức tổng kết phong trào thi đua phù 

hợp với tình hình thực tế tại địa phương (hoàn thành trong tháng 11/2020). 

3. Kinh phí thực hiện: 

Kinh phí tổ chức Hội nghị từ nguồn ngân sách địa phương cấp cho công tác 

xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020. 

IV. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỘI NGHỊ CẤP TỈNH 

1. Thành phần đại biểu 

1.1. Đại biểu Bộ Công an 

- Đại diện Lãnh đạo Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 

- Đại diện Lãnh đạo Phòng 1, Phòng 5, Cục Xây dựng phong trào bảo vệ 

ANTQ - Bộ Công an; 

1.2. Đại biểu tỉnh Lào Cai 

- Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP - TNXH và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh 

Tổ quốc; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;   

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Đại diện cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường trên địa bàn tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại diện lãnh đạo Phòng 

Chính trị, Ban Tuyên Huấn - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo 

Phòng Chính trị - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

1.3. Đại biểu Công an tỉnh 

- Lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Trưởng các phòng nghiệp vụ (riêng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ ANTQ gồm tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sỹ). 
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1.4. Đại biểu các huyện, thành phố, thị xã 

- Trưởng Ban Chỉ đạo PCTP - TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc các huyện, thành phố, thị xã. 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ; 

- Trưởng Công an các huyện, thành phố, thị xã; Đội trưởng Đội Xây dựng 

phong trào bảo vệ ANTQ Công an các huyện, thành phố, thị xã; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố, thị xã;  

1.5. Phóng viên Báo Lào Cai; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lào Cai; 

Truyền hình ANTV, Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai; 

1.6. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

2. Thời gian: 1/2 ngày (dự kiến trung tuần tháng 12/2020)  

3. Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh Lào Cai (Số 06, đường Trần Kim 

Chiến, Phường Nam Cường, thành phố Lào Cai). 

V. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG 

1. Khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: Thực hiện theo Quyết 

định số 105/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai 

(có hướng dẫn riêng). 

- Căn cứ vào Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn có liên quan, 

Giám đốc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã ban hành văn bản quy định cụ 

thể số lượng, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng theo thẩm quyền. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công an tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành có 

liên quan xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua và các tài liệu phục vụ 

Hội nghị (Bài khai mạc, bế mạc Hội nghị; bài phát biểu của lãnh đạo tỉnh và làm 

công tác tổ chức hội nghị); hướng dẫn, đôn đốc và tổ chức triển khai thực hiện kế 

hoạch này. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng cường công tác tuyên 

truyền các mô hình, điển hình tiên tiến theo từng chuyên đề, lĩnh vực trong phong 

trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

- Hướng dẫn các đơn vị, địa phương chuẩn bị tham luận tại Hội nghị. 

- Chủ trì, phối hợp với Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh hướng dẫn, đề xuất 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng và xét tặng Giấy khen cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai, thực hiện phong trào thi 

đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”, 

giai đoạn 2016 - 2020. 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh phát hành giấy mời đại biểu dự Hội nghị. 
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- Đón tiếp, bố trí nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu về dự Hội nghị 

+ Nội dung băng zôn (treo ngoài tiền sảnh Hội trường) 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI BIỂU VỀ DỰ HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 

 PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN DÂN THAM GIA XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ 

QUỐC PHÒNG, AN NINH VỮNG CHẮC” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI 

GIAI ĐOẠN 2016  - 2020 

+ Nội dung ma két Hội nghị trong Hội trường 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN DÂN THAM GIA  

XÂY DỰNG VÀ CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH VỮNG CHẮC”  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

 

                                        Lào Cai,ngày     tháng 12 năm 2020 

        2. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Phối hợp với Công an tỉnh xây dựng, thẩm định báo cáo tổng kết và các tài 

liệu có liên quan đến Hội nghị; phát hành giấy mời và các điều kiện cần thiết khác 

để tổ chức Hội nghị. 

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) 

Phối hợp với Công an tỉnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ 

đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng 

cố quốc phòng, an ninh vững chắc”, giai đoạn 2016 - 2020. Thực hiện công tác 

khen thưởng tại Hội nghị đối với các danh hiệu, hình thức khen thưởng của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

4. Sở Tài chính 

Phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

5. Các cơ quan thông tin - truyền thông của tỉnh 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Hội nghị, các mô hình phòng, chống tội 

phạm, các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Chủ trì, hướng dẫn tổng kết phong trào thi đua; lựa chọn, thẩm định và hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân 

thuộc thẩm quyền quản lý và chuẩn bị bài tham luận tại Hội nghị. 
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7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với lực lượng Công an 

triển khai kế hoạch này đúng thời gian quy định; xây dựng báo cáo tổng kết 

phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh 

vững chắc”, giai đoạn 2016 - 2020 (theo đề cương báo cáo gửi kèm). 

- Đưa, đón đại biểu thuộc đơn vị, địa phương quản lý về dự Hội nghị cấp 

tỉnh đúng thời gian, thành phần, địa điểm theo Giấy mời của Ủy ban nhân dân tỉnh; 

chuẩn bị ý kiến tham luận tại Hội nghị. 

Báo cáo tổng kết, bài tham luận của các đơn vị, địa phương gửi về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Phòng Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Công an tỉnh) 

trước ngày 30/11/2020 để tổng hợp xây dựng báo cáo chung và đóng tài liệu Hội 

nghị; đồng thời gửi bản mềm qua email quangnhatlqd@gmail.com. 

Trên đây là Kế hoạch tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây 

dựng và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc” giai đoạn 2016 - 2020. Trong 

quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh - ĐT: 0692449237) 

để phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Công an (Cục V05);                         

- TT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;     

- Đ/c Trưởng BCĐ PCTP,TNXH  

  và PTTDBVANTQ tỉnh; 

- Công an tỉnh (03 bản); 

- Bộ CH Quân sự tỉnh; 

- Bộ CH Bộ đội BP tỉnh; 

- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành tỉnh;  

- Ban Thi đua KT tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường;     

- Báo Lào Cai; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;                     

- Lãnh đạo VP;  

- Lưu VT, TH2, NC1.    

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                    

 

 

            

           Hoàng Quốc Khánh 

  

mailto:quangnhatlqd@gmail.com
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ĐỀ CƯƠNG 

Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng  

và củng cố quốc phòng, an ninh vững chắc”, giai đoạn 2016 - 2020 

(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày      /11/2020 của UBND tỉnh) 

 

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN 

Nêu ngắn gọn, khái quát những vấn đề có liên quan đến việc tổ chức triển 

khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và 

phong trào thi đua “Toàn dân tham gia xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh 

vững chắc” tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI  

1. Ban hành văn bản tổ chức thực hiện (nêu rõ số văn bản, ngày, tháng, năm, 

trích yếu nội dung). 

2. Nội dung, hình thức phát động phong trào thi đua. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh 

Tổ quốc. 

2. Công tác tuyên truyền vận động cán bộ, công nhân viên, hội viên và Nhân 

dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội (nội dung, hình thức tuyên truyền, kết quả). 

3. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ an ninh, 

trật tự trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

4. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 

5. Công tác xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt đảm bảo an ninh, trật tự 

tại địa bàn cơ sở (công tác quản lý, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, trang bị 

phương tiện làm việc đối với lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, dân quân tự 

vệ, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức quần chúng tự quản 

về an ninh, trật tự). 

6. Kết quả thực hiện các Chương trình phối hợp giữa lực lượng Công an và 

các ngành, đoàn thể. 

7. Công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng. 

8. Kết quả công tác xã hội từ thiện; thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới. 

9. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao. 

10. Kết quả thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 15/4/2015 của Bộ 

Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà 
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trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” và đánh giá, phân xếp loại phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm. 

11. Công tác biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

        III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 

1. Ưu điểm, 

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân. 

3. Bài học kinh nghiệm (nếu có). 

4. Kiến nghị, đề xuất. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TIẾP 

THEO 
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